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JUNIOR DATA-ANALIST   32 UUR

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat de beleids- en bestuurskracht in Fryslân 
wil versterken met kennis en analyse van ontwikkelingen in Fryslân. Hiervoor ontsluiten we data, maken we analyses van 
trends en ontwikkelingen en doen we verdiepend onderzoek. Binnen het FSP werken we aan relevante maatschappelijke 
vraagstukken in Fryslân. We signaleren en agenderen, en dragen zo bij aan het debat over de toekomst. 
Er is steeds meer behoefte om de uitdagingen van Fryslân op demografisch, economisch, sociaal en ecologisch gebied 
integraal te beschouwen. Het streven naar brede welvaart en een samenleving waarin iedereen mee doet zijn dan ook de 
vraagstukken waar het FSP de komende jaren haar onderzoek op programmeert. 
Het FSP-team bestaat uit een directeur-bestuurder en vijftien medewerkers. De twee data-analisten binnen het team 
dragen vanuit hun aandachtsgebied bij aan de onderzoeken, monitors en het visueel toegankelijk presenteren van data. 

Het FSP is op zoek naar een enthousiaste
Junior data-analist

We zoeken iemand die nog niet lang geleden is afgestudeerd en die zich verder wil ontwikkelen binnen het FSP.

BELANGRIJKSTE TAKEN:
  Het onderhouden van de monitoren van het FSP. Het gaat om data binnenhalen, data bewerken en efficiënte, 

    herbruikbare dataprocessen inrichten, data visualiseren en het maken van dashboards;
  Het inrichten van de data-infrastructuur door middel van het beheren van databases, 

    inrichten databewerkingsprocessen (ETL) en het schrijven van handleidingen voor onderzoekers;
  Werkzaamheden voor Panel Fryslân, het representatieve burgerpanel van het FSP: databewerking, statistische 

    analyses en het programmeren van vragenlijsten; 
  Bijdragen aan lopende onderzoeksprojecten. Enerzijds adviseren over optimaal gebruik van bestaande data, 

    anderzijds het bewerken en visualiseren van data. Ook het kunnen maken van statistische analyses is hierbij van belang.

WIE ZOEKEN WIJ?
  Je bent een enthousiaste collega die meebouwt aan het FSP;
  Je hebt minimaal een hbo-opleiding (bijvoorbeeld toegepaste wiskunde) of een bachelor wo-studie met relevante

    onderzoeks- en datavaardigheden;
  Je bent accuraat en wordt vrolijk van de genoemde werkzaamheden; 
  Je bent in staat om samen met de onderzoekers en communicatieadviseur aan goed toegankelijke 

    producten te werken; 
  Je hebt ervaring met databewerking en –analyse met behulp van code of syntax, bijvoorbeeld in SPSS, Stata, R  

     of Phyton; 
  Je vindt het leuk om begrijpelijke visualisaties voor een breed publiek te ontwerpen en om dashboards en visualisaties 

     nauwkeurig op te maken; 
  Je bent handig met Excel; 
   Pre’s: je hebt ervaring in het werken met grote bestanden, Tableau (of andere dashboarding-software zoals Power BI), 

 (Postgre)SQL, Alteryx (of andere ETL-tool) en REST API.

WAT WE BIEDEN
Het betreft een aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de  
organisatie en je eigen ontwikkeling. De functie is ingeschaald binnen de CAO Sociaal Werk (schaal 8, maximaal 9, afhankelijk 
van je ervaring).

INFORMATIE
Meer weten over de functie? Neem dan contact op met Frits de Roos, data-analist, 06 46 48 11 90. 
Meer informatie over het FSP: www.fsp.nl. 

PROCEDURE 
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 27 maart 2021 naar Lenie Scholten, bureaumanager, lscholten@fsp.nl. 
De sollicitatiegesprekken vinden in de eerste of tweede week van april plaats. 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


